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 کند؟ چرا ترامپ به اروپا توهین می روز   حرف ▼

دونالد ترامپ با وجود اینکه در فرانسه حضور داشت از 

این . شرکت در مجمع جهانی صلح پاریس خودداري کرد

جمهور  آمیز رئیس اقدام در کنار دیگر رویکردهاي توهین

هایی  ناپذیر آمریکا از منظر تحلیلگران جهانی نشانه بینی پیش

هاي گوناگون به قاره  زایش فشارهاي واشنگتن در عرصهاز اف

  .آید که در سیر صعودي قرار گرفته است سبز به شمار می

هاي گوناگون به رهبران اروپایی تا شرکت نکردن  از توهین

هاي دوجانبه با اتحادیه اروپا و  ها و پیمان در نشست

توجه کشورهاي اروپایی تا افزایش اختالفات آمریکا و اروپا با 

هاي  به فشارهاي مکرر ترامپ مبنی بر ضرورت پرداخت هزینه

ناتو از سوي اروپا و اظهار تمایل مکرون به تشکیل ارتش 

انداز  هاي آمریکا، اگرچه چشم خواهی مستقل در برابر زیاده

مبهمی را پیش روي آینده مناسبات و روابط این دو شریک 

ی کامل اروپا و غربی قرار داده؛ اما محصول نهایی آن، جدای

چرا؟ به دو . تعریف آن در جبهه مقابل آمریکا نخواهد بود

اي مشکالت داخلی و عدم  ـ اروپا به دلیل پاره دلیل؛ یک

اي  چسبندگی اعضاي آن به مثابه ملتی واحد، عزم و اراده

ـ خاستگاه گفتمانی مشترك به  دو. براي این واگرایی ندارد

ل تفکر لیبرالیستی و اي که آمریکا فرزند و محصو گونه

آید، در کنار ناتوانی  سکوالریستی اروپایی به شمار می

هاي مستقل از  ها و سیاست ها در پیشبرد برنامه اروپایی

آمریکا، همچنان از اروپا تصویر متحدي پیرو و منفعلِ 

  .کند واشنگتن ترسیم می

کشور تا زمانی که به جد و با برنامه  28اتحادیه اروپا با 

ي به پیشنهادهایی از جنس تشکیل ارتش مستقل راهبرد

مکرون و ایجاد سازوکارهاي مالی و بانکی و انرژي جدا از 

تواند  شبکه جهانی تحت نفوذ آمریکا جامه عمل نپوشاند، نمی

ترامپ عیار . خود را از سیطره پیدا و پنهان آمریکا خارج کند

اروپاي . ها را در پرونده برجام سنجید اروپایی» توان«و » عزم«

پرمدعا قرار بود به شرط ماندن ایران در برجام پس از خروج 

جانبه مورد تأیید شوراي دشکنانه آمریکا از این پیمان چندعه

امنیت سازمان ملل، سازوکارهاي بانکی و مالی براي 

مندي ایران از  هاي ثانویه آمریکا و بهره سازي تحریم خنثی

ا گذشت شش ماه و کلید اندازي کند؛ اما ب مزایاي برجام راه

هاي آمریکا علیه ایران، همچنان با  خوردن مرحله دوم تحریم

کشی پایان سال میالدي را براي گشایش سامانه ویژه  وقت

. دهد هاي آمریکا وعده می خود به منظور دور زدن تحریم

هاي توخالی اروپا به این پی برده است که  جهان با وعده

    !»کاله آنها پشم ندارد«

  

 

 

 
  

 !ترین حالت بینانه خوش                    روز گزارش ▼

هاي داخلی بر سر  رسان هاي متعدد دیگر که به عنوان پیام سروش، ایتا، بله، بیسفون و نام

برند؟ چند میلیون عضو دارند؟ از میان اعضاي  ها افتاده، اکنون در چه حالی به سر می زبان

شود؟ آیا این  جا می نه چه حجمی از اطالعات در آنها جابهآنها چند درصد فعال هستند و روزا

هاي آنان آماده  کاربران ایرانی را دارند؟ زیرساخت همه ها اکنون توان میزبانی از رسان پیام

هاي وعده داده شده براي این  میلیون کاربر هست؟ حمایت 40پشتیبانی از بیش از 

پاسخ مانده  هاي پر تعداد و البته بی از پرسشها به کجا رسید؟ اینها تنها بخشی  رسان پیام

نشده ها پاسخ درستی داده  حال در این میان و در حالی که به این پرسش! افکار عمومی است

رسان تلگرام  دو خبرگزاري مطرح کشور به  پیام مبنی بر اینکهشود  ، خبري منتشر میاست

الیت در آن منع شده بودند، هاي داخلی از فع که با دستور قضایی فیلتر شده و رسانه

ها تحت عنوان هاتگرام و طالگرام آنها را توجیه  بازگشتی که مدیران این رسانه! اند بازگشته

افزارها فیلتر نیستند، به این معناست که حضور در آنها منعی  گویند چون این نرم کرده و می

گروه تعیین مصادیق آبادي، دبیر سابق کار این در حالی است که عبدالصمد خرم! ندارد

رسان نیستند، آنها در واقع دو  هاتگرام و طالگرام پیام«: محتواي مجرمانه در شهریور گفته بود

طور غیر قانونی و برخالف دستور قضایی با  فیلترشکن داخلی با مدیریت واحد هستند که به

شده تلگرام  امکانات وزارت ارتباطات دسترسی کاربران ایرانی را به شبکه اجتماعی فیلتر

هاي داخلی، هاتگرام و  رسان فارغ از اینکه چرا باید به جاي حمایت از پیام» .کنند فراهم می

رسان  طالگرام که در حقیقت همان تلگرام با قالبی دیگر هستند مورد حمایت باشند و به پیام

غالب در کشور تبدیل شوند، نکته واضح این است که ما همچنان در حوزه رسانه و 

و در  بالتکلیفیبرنامگی،  اي و در حوزه مدیریت رسانه با بی هاي رسانه گذاري استسی

هاي  تردید آسیب رو هستیم که این شرایط بی ترین حالت اختالف سلیقه روبه بینانه خوش

  .جدي را براي کشور به همراه خواهد داشت

 !افشاي طرح ترور دشمنان ایرانی                    ویژه      خبر ▼

از تجار سلمان، سال گذشته از گروه کوچکی  برخی مقامات اطالعاتی نزدیک به محمدبن

. استفاده کنند» دشمنان ایرانی پادشاهی سعودي«براي ترور  شان هاي خواسته بودند از شرکت

سلمان از حدود یک سال پیش از قتل جمال خاشقجی،  دهد، بن این مباحث نشان می

مقامات سعودي مرگ خاشقجی را به مقامی نسبت . ی ترور بوده استنگار منتقد، در پ روزنامه

برگزار شده و در  2017اند که برکنار شده؛ اما احمد العسیري، در دیداري که در مارس  داده

. میلیارد دالر به خرابکاري در اقتصاد ایران اختصاص داده شده است، حضور داشته است 2آن 

این . اند العسیري خواستار ترور سردار قاسم سلیمانی شدهدر این جلسه برخی دستیاران ارشد 

سو  اند، طرح خرابکاري در اقتصاد ایران را از یک بازرگانان که پیشینه اطالعاتی نیز داشته

دانستند که هم از جانب آنها و هم  سودآور و از سوي دیگر راهی براي فلج کردن کشوري می

ـ لبنانی، کسی  تاجر آمریکایی» جورج نادر«. دش ها تهدیدي جدي تلقی می از جانب سعودي

سلمان دیدار کرده و طرح خود  او پیشتر با محمدبن. است که این دیدار را ترتیب داده بود

نام » جوئل زامل«فرد دیگر حاضر در جلسه . براي ایران را با کاخ سفید نیز مطرح کرده بود

طالعاتی و امنیتی رژیم صهیونیستی هاي ا دارد، یک صهیونیست که ارتباط عمیقی با آژانس

ها  ها در زمینه عملیات قتل ایرانی و پس از آنکه سعودي 2017در جریان نشست مارس . دارد

پس از . وگو کنند گویند باید با وکالي خود گفت کنند، تجار حاضر تردید کرده و می تقاضا می

؛ اما جورج نادر، یک شرکت کنند میها را رد  وگو با وکال، بازرگانان مزبور تقاضاي سعودي گفت

  . دهد انگلیسی را براي انجام این عملیات تروریستی پیشنهاد می

 



 
 

 

  اخبار ▼

 به حمایت از جنایت در یمن پایان دهیم

اي ضمن  مقام ارشد دولت اوباما با نوشتن نامه 30: نوشت »پست واشنگتن«روزنامه 

گ داخلی مخرب یمن، از دولت ترامپ اعتراف به مسئولیت خود در ورود کشورشان به جن

» سوزان رایس«فرادي چون در این نامه که نام ا. توقف فوري این مسئله را خواستار شدند

معاون وزیر » وندي شرمن«رئیس پیشین سیا، » جان برنان«مشاور امنیت ملی پیشین، 

خورد، اذعان شده  مقام ارشد پیشین کاخ سفید به چشم می» لیزا موناکو«خارجه پیشین و 

تصمیم گرفت به طور محدود از ائتالف عربستان در حمله  2015است دولت اوباما در سال 

امروز تلفات غیرنظامیان در این «: بخشی از این نامه آمده است در. یمن حمایت کند به

در ادامه این نامه  ».اندازي از خاتمه درگیري موجود نیست کشور افزایش یافته و هیچ چشم

هاي گرفته شده از آن شکست، دولت ترامپ حمایت از رهبري  با وجود عبرت«: آمده است

هایی را که ما ایجاد کرده بودیم،  ا شدت داده و حتی محدودیتسعودي در جنگ با یمن ر

آمیز در یمن خاتمه  حال زمان آن رسیده به نقش آمریکا در این جنگ فاجعه. برداشته است

  ».داد

  طلب از شوراي پنجم انتقاد تند یک پایگاه اصالح

، عباس با انتقادي تند از نحوه انتخاب شهردار تهران» انتخاب«طلب  پایگاه اصالح

گذرد به  آخوندي را گزینه نهایی شهرداري تهران دانست و از آنچه در شوراي پنجم می

سران اصالحات که «: یاد کرد و نوشت» بازي با آبروي اصالحات توسط سران اصالحات«

هاي شورا هستند، از اعضاي حزب اتحاد که همزمان عضو شورا  گیري پشت پرده رأي

بر . هاي دیگر شوند آوري چهره هاي فیک مانع رأي دادن به چهرهاند با رأي  هستند، خواسته

آخوندي، حناچی، انصاري، (گزینه حزب اتحاد  چهاراین اساس، ابتدا با رأي دادن به 

نفره شدند و در  هایی، چون محسن هاشمی در فهرست پنج مانع حضور چهره) پور کشت

بازي ) حناچی(نه فیک دیگر خود با رأي دادن به آخوندي در کنار گزی انتخاب اخیر نیز

  ».اتمام رساندند سود گزینه خود به روش به این انتخاب شهرداري تهران را با

  هاي ضد ایرانی ترامپ تمسخرآمیز است تحریم

دولت ترامپ وعده داد به صورت کلی زندگی در ایران را فلج : نوشت» الیوم رأي«روزنامه 

را به ایران ندهد تا به این شکل آن را به کرده و اجازه صادرات حتی یک بشکه نفت 

ي آمریکا به نحوي تمسخرآمیز ادامه ها تحریمشرط خود مجبور کند؛ اما اکنون،  12پذیرش 

معافیت هشت کشور از  .دارد و در روز اول اجرایی شدن، تأثیر خود را از دست داده است

عیت ي هماهنگی آنها با واقنفتی ایران، نه با رضایت ترامپ و دولتش، بلکه برا هاي تحریم

پایبند نیستند و به  ها تحریمتأکید کرده بودند به  ها انجام شد؛ چرا که بیشتر این دولت

رسد ایران در  در این شرایط است که به نظر می. دهند روابط تجاري خود با ایران ادامه می

راي ترامپ و ، از این مقابله پیروز خارج شد و این شکستی بها تحریمهمان هفته اول 

  .شود پیمانان صهیونیستی و عرب او محسوب می هم

  عصبانیت نتانیاهو از همراهی جهانی با ایران

وزیر رژیم صهیونیستی در  ، بنیامین نتانیاهو نخست»عاروتص شوع«به نوشته وبگاه 

پاریس از حامیان برجام انتقاد کرد و مدعی شد این توافق موجب قدرت گرفتن رژیم ایران 

نتانیاهو اظهار  .یجاد امپراتوري ترور و تجاوز با هدف مشخص نابودي اسرائیل شده استدر ا

هاست؟ آنها در حال حصول  جهان اکنون در حال انجام چه کاري براي ایرانی«: داشت

. پرسم هاي بزرگ جهان می را از همه قدرت سؤالمن این . هایی با ایران هستند توافق

سوي  انجام دهید که به طور مؤثر در چند سال مسیر بزرگ بهتوانید توافقی را  چگونه می

دهد که بتوانند  کند و به آنها میلیاردها دالر می یک زرادخانه اتمی در آینده را هموار می

  ».امپراتوري تجاوز و تروریسم خود را بسازند

  

  

  کوتاه اخبار ▼

عضو فراکسیون امید مجلس اعالم  ،محمود صادقی◄ 

گرفته،  CFTه شوراي نگهبان به الیحه ایراداتی ک: کرد

زیرا قانون داخلی نیست و مجلس  ؛نیست شدنی رفع اصالً 

البته شواهد دال . تواند قوانین داخلی را اصالح کند فقط می

بر این است که اراده نظام بر تصویب نهایی این الیحه است 

رسد موانع زیادي در این زمینه وجود داشته  و به نظر نمی

در مجلس شوراي  CFTتصویب الیحه : ي افزودو. باشد

داد که نظام جمهوري اسالمی  جهاناسالمی این پیام را به 

. یک سازوکار دموکراتیک و عقالنی و یک نظام عملگرا است

مجلس بر اساس  ،نشان داد CFTدر واقع تصویب 

 .کند دهد و عمل می اندیشی رأي می مصلحت

 است آرژانتین در اقتصادي بیشتر نفوذ دنبال به چین◄ 

 مرکزي بانک رئیس .دکن می نرم پنجه و دست رکود با که

 چین با ارزي قرارداد سوآپ کردن نهایی براي که آرژانتین

 60 افزایش با ارزي سوآپ :گفت دارد، در پکن حضور

 گفتنی است، .رسد می یوآن میلیارد 130 به یوآنی میلیارد

 میالدي 2009 سال در بار اولین براي چین و آرژانتین

 هدف با کار این که کردند امضا را ارزي سوآپ توافق

 .گرفت انجام آرژانتین ارزي ضعیف ذخایر تقویت

منابع سیاسی در : چاپ لندن نوشت »العرب«روزنامه ◄ 

بغداد فاش کردند دولت قطر به مسئوالن عراقی پیشنهاد 

 هاي هاي دوحه براي دور زدن تحریم بانکاز  استداده 

گو با و این منابع در گفت .علیه ایران استفاده کنندآمریکا 

 عبد  بن سوي محمد از مذکور پیشنهاد ،کردند تصریح العرب

ر خارجه قطر مطرح شده است و این وزی ،ثانی الرحمن آل

 به منظوردر ضمن تمایل قطر براي کمک به ایران  ها تالش

 .گیرد جاي می سخت آمریکا هاي تحریممقابله با 

 اشتغال و کارآفرینی توسعه معاون ،نصوريم عیسی◄ 

 کارآفرینی فضاي بهبود از اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت

 اخیر سال چند طی خوشبختانه :گفت و داد خبر کشور در

 افتاده  کارآفرینی توسعه حوزه در کشور در خوبی اتفاقات

 ایران در کارآفرینی جهانی هاي شاخصه که اي گونه به است؛

 منطقه سطح در و داشته 2018 سال در اي رتبه 13 بهبود

 .ایم رسیده 11 به 14 رتبه از نیز

 با دیدار در آلمان سابق خارجه وزیر گابریل، زیگمار◄ 

 میل مطابقاقتصادي،  موجود روابط: داشت اظهار نیرو وزیر

 شرایط در ها سختی با وجود اینکه بیان با وي .نیست آلمان

 وجود آلمان و ایران بین همکاري براي زیادي عالقه فعلی،

 اجالس برگزاري موضوعداد،  خاطر اطمینان دارد،

 فوریت با را آلمان و ایران اقتصادي مشترك کمیسیون

 .کند پیگیري
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